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 SOPA DE LLIBRES, Editorial Barcanova 

EL ROCK & COMPANYIA Josep Gòrriz 

 
L’AUTOR: Josep Gòrriz Verdú 

No hi ha cap dubte que Josep Gòrriz Verdú és un referent 
important en el món de la literatura per a nens i joves en 
català. Ho certifiquen títols que ja són clàssics, com ara Sota 
el volcà lila o La colla del mar, triats d’entre la cinquantena de 
títols que avalen la seva trajectòria. 

Potser una de les característiques que han fet de Josep Gòrriz 
l’autor que coneixem ara és la seva proximitat al lector, amb 
qui sempre intenta establir vincles afectius. Tot això, amanit 
amb una prosa àgil i un sentit de l’humor que atrapa des de la 
primera línia i arrossega el lector dins de les seves històries. 

Josep Gòrriz és, a més d’escriptor, mestre d’altres escriptors, professor de Llengua i 
literatura catalanes a l’Educació Secundària i ha exercit com a jurat en certàmens 
com el premi “Ciutat d’Olot”, entre altres. 

Josep Gòrriz (Sabadell, 1956) és un escriptor estretament vinculat a la seva 
professió docent i a l’Aula de Lletres de Terrassa, ciutat on viu. Mestre i llicenciat en 
Filologia Catalana, combina la seva dedicació acadèmica amb la lectura i la creació 
literària. El seu esperit creatiu arrenca de les passejades que feia de petit per anar a 
escola. Va començar escrivint sobretot novel·la juvenil i ha evolucionat cap a la 
creació de literatura per a infants. Escriptor metòdic, des dels anys vuitanta del segle 
XX, en què va començar a publicar, ha produït una extensa obra narrativa part de la 
qual ha estat traduïda al castellà i al basc. 

L’autor, que ha recollit moltes vegades en la seva obra el valor de l’amistat, continua 
escrivint amb la mateixa passió de l’infant que es contava històries mentre anava a 
escola. 

L’IL·LUSTRADOR: Fernando Martínez 

La vocació de Fernando Martínez per la il·lustració i el dibuix ve de lluny. Podríem dir 
que els seus primers dibuixos a l’escola el porten a col·laborar en tota mena de 
revistes escolars. Però és l’any 1989 quan comença la seva formació en aquest 
camp, i ho fa a l’escola Illa de Sabadell. Allà, encara lluny de les tècniques modernes 
que avui coneixem i fem servir, aprèn a utilitzar l’aquarel·la, l’oli, el llapis i el pinzell. 

L’any 1991 guanya el tercer premi en el concurs de còmic de la Generalitat amb 
l’obra Temps era temps. 

Aquesta és la segona vegada que col·labora amb l’Editorial Barcanova, ja que també 
ha il·lustrat Segrest a Bagdad, d’Hermínia Masana. 
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 SOPA DE LLIBRES, Editorial Barcanova 

EL ROCK & COMPANYIA Josep Gòrriz 

Observa la coberta 

1. Observa la coberta del llibre i tria la resposta que et sembli més apropiada. 
Segons la coberta, a quin gènere et sembla que pertany la novel·la? 

a) Policíaca 

b) Aventures espacials 

c) Romàntica 

d) De terror 

e) Aventures de colla 

I ara, la contracoberta 

2. Sí, ara li toca el torn a la contracoberta, on trobaràs molta informació sobre 
la novel·la que està a punt de llegir. Per exemple: 

a) Com es diu el protagonista de l’obra? 

 

b) Creus que aquest és el seu nom de debò? 

 

c) Per què vol escriure les seves aventures? 

 

d) Què creus que li agrada fer, al Rock? 

 

e) Et recorda algú de la teva classe? 

 

f) A qui i per què? 
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 SOPA DE LLIBRES, Editorial Barcanova 

EL ROCK & COMPANYIA Josep Gòrriz 

La pàgina de crèdits 

3. En obrir el llibre, abans del títol, ens trobem la pàgina de crèdits. En aquesta 
pàgina, hi pots trobar molta informació sobre el llibre que tens ales mans. 
Per exemple: 

a) Quin és l’any de publicació del llibre? 

 

b) A quina ciutat es troba l’Editorial Barcanova? 

 

c) Què vol dir ISBN? (consulta-ho amb el teu professor/a) 

 

d) El llibre ha estat imprès a la mateixa editorial? 

 

 

L’índex 

4. A l’índex del llibre, hi trobaràs el nom de les aventures que passen el Rock i 
la seva colla. Tot seguit, pensa un títol per a una aventura que t’hagi passat 
a tu i explica-la en cinc línies: 
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 SOPA DE LLIBRES, Editorial Barcanova 

EL ROCK & COMPANYIA Josep Gòrriz 

La teva colla 

5. Quan obris el llibre, et trobaràs, a la pàgina de títol, una foto de la colla del 
Rock. I tu, que tens alguna foto de la teva colla? Doncs enganxa-la aquí; o, 
si t’hi atreveixes, dibuixa-la: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La meva escola 

6. Com que gairebé tota la història passa en una escola, seria bo que 
enganxessis en aquest requadre una foto de la teva escola i expliquessis 
una mica com és: 
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 SOPA DE LLIBRES, Editorial Barcanova 

EL ROCK & COMPANYIA Josep Gòrriz 

La meva escola 

La meva escola es diu... 

 

 

És una escola que es troba a... 

 

 

 

 

 

 

És... 


